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O SEMANÁRIO ONDE A REGIÃO CENTRO ESTÁ EM DESTAQUE
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Encontro dos Dadores de 
Sangue com apelos à dádiva

Descida do Nabão em jangadas improvisadas 
junta 115 pessoas

Ordem dos Engenheiros 
Técnicos discute 
em Tomar património 
abandonado

Nos dias 24 e 25 de junho

Centro de Natureza da Póvoa 
inaugura este sábado

Concurso “Dá-me uma 
tampa!” recolhe 1067 
garrafões de tampinhas

Igreja de S. João Baptista: 
conclusão das obras adiada 
para o final de 2022

Marco Marques continua 
no comando da equipa 
principal do U. Tomar
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A sessão de abertura decorreu no Instituto Politécnico de Tomar

Participantes no congresso realizaram caminhada e visita ao Aqueduto dos Pegões

A Ordem dos Enge-
nheiros Técnicos 
(OET) promo-

veu, nos dias 24 e 25 de ju-
nho, no Instituto Politécnico 
de Tomar, o 1.º Congresso 
da Secção Regional do Sul, 
subordinado ao tema “De-
safios da Engenharia”, con-
gresso onde estiveram 150 
participantes.

O Congresso contou com 
os seguintes painéis: Ciber 
ataques; Reabilitação e re-
forço sísmico; Segurança 
alimentar; Gestão dos re-
cursos hídricos e património 
abandonado.

A sessão de abertura 
contou com as intervenções 
de José Delgado, presiden-
te da SRSul da OET (ver 
fechado); Augusto Ferrei-
ra Guedes, Bastonário da 

Ordem dos Engenheiros Técnicos discute 
em Tomar património abandonado

tou com a atuação da Tuna 
Templária e um jantar no 
Convento de Cristo. No dia 
25, sábado, realizou-se um 
passeio pedonal pelo Aque-
duto dos Pegões com degus-
tação da gastronomia da zona 
Templária. Esta caminhada 

contou com o apoio da Junta 
de Freguesia de Carreguei-
ros, do Grupo de Amigos do 
Aqueduto do Convento de 
Cristo e do Centro de Reu-
nião e Convívio do Povo da 
Zona dos Brazões.

À Ordem dos 
Engenheiros 
Técnicos com-

pete regular o exercício da 
profissão, uma atribuição 
do governo, uma compe-
tência de elevada respon-
sabilidade e afirmação, 
a engenharia, a ética e a 
deontologia.

É missão da Ordem dos 
Engenheiros Técnicos, 

A Ordem dos 
Engenheiros Técnicos

Augusto Ferreira Guedes*

estar atento e contribuir 
para o desenvolvimento do 
país, uma alavanca para a 
evolução da técnica, para 
a criação de riqueza e mais 
justiça social. 

Na exaltação destas 
premissas a Ordem dos 
Engenheiros Técnicos es-
tará atenta e na primeira 
linha para alertar e defen-
der o património histórico 
e monumental em risco. O 
Aqueduto dos Pegões é o 
exemplo onde a ação e a 
intervenção é uma neces-
sidade urgente.

*Bastonário da Ordem 
dos Engenheiros 

Técnicos

Confiança, consis-
tência e sustenta-
bilidade, o mote 

da OET - Ordem dos Enge-
nheiros Técnicos, onde servir 
e representar a classe e o país, 
esteve e estará sempre em 
primeiro lugar, num sistema 
incondicional de valorizar e 
afirmar a engenharia no país 
e no mundo. 

Aproxima-se mais uma 
etapa no longo caminho já 
percorrido, onde a OET, ape-
sar de ter conquistado uma 
imagem credível e consoli-
dada, não terá tarefa fácil nos 
tempos que se aproximam, 
resultado das necessidades e 
exigências do mundo atual, 
onde sós os melhores terão 
oportunidade para contribuir 
para um mundo mais justo 
e melhor. 

Existe a necessidade de 
criar um sistema interativo, 
transversal e intergeracional, 
que saiba reforçar e poten-
ciar todo o legado histórico 
desenvolvido e representado 
pelos engenheiros técnicos e 

Confiança, consistência 
e sustentabilidade

José Delgado*

pela OET, assente nos novos 
desafios, na era digital, nas 
novas oportunidades e nas 
novas tecnologias, tendo em 
vista um contributo efetivo 
para o desenvolvimento de 
Portugal e do Mundo, numa 
relação de confiança irrever-
sível, que funcione como um 
selo de garantia. 

O reconhecimento da 
sociedade portuguesa e das 
instituições nacionais e inter-
nacionais, coloca a OET e os 
Engenheiros Técnicos numa 
fasquia muito elevada, onde 
é necessário saber agregar, 
saber ser diferente e acima 
de tudo, saber evoluir num 
sistema justo e irreversível, 
onde a ética, o empenhamen-
to, a amizade, a verdade e 
a exigência, terão de ser o 
mote e a base para os desa-
fios que se advinham, para a 
engenharia e o mundo. 

A OET através da orga-
nização destes congressos 
sobre a engenharia e os de-
safios do mundo atual, tem a 
consciência que é necessário 
com o envolvimento de to-
dos, trabalhar intensamen-
te onde o papel das ordens, 
das escolas e das empresas, 
são uma necessidade, uma 
premissa que urge reforçar.

*Presidente da SRSUL
 da OET

A Ordem dos En-
genheiros Téc-
nicos, é a asso-

ciação pública profissional 
representativa dos profis-
sionais que, em conformi-
dade com os preceitos do 
seu Estatuto e as demais 
disposições legais aplicá-
veis, exercem a profissão 
de engenheiro técnico.

Foi de baixo deste desíg-
nio que pauta a atuação de 
um engenheiro técnico que 

em boa hora recebeu Tomar 
e o Instituto Politécnico de 
Tomar o 1.º Congresso da 
Secção Regional Sul sob o 
tema, OS DESAFIOS DA 
ENGENHARIA.

Este foi um congresso 
abrangente que abordou 
áreas distintas, desde a rea-
bilitação, os ciberataques, a 
saúde publica e segurança 
alimentar, os recursos hí-
dricos e o património aban-
donado sendo neste painel 

vincado o mau estado de 
conservação e abandono 
do Aqueduto dos Pegões.

Foram dois dias em que 
a partilha de informação 
entre membros de vários 
colégios de Norte a Sul do 
país a todos enriqueceu. 

Como Delegado do Dis-
trito de Santarém foi sem 
dúvida um enorme desafio 
e por seu turno um prazer 
receber em Tomar este con-
gresso pelo que se agradece 

ao Instituto Politécnico de 
Tomar, à Junta de Freguesia 
de Carregueiros, ao Grupo 
dos Amigos do Aqueduto 
do Convento de Cristo e 
ao Centro de Reunião e 
Convívio do Povo da Zona 
dos Brazões todo o apoio 
prestado.

*Delegado Distrital 
de Santarém da Secção 

Regional Sul da OET

Tomar foi anfitrião da OET
Francisco Madureira*

“E o interesse do País, que é o de todos, tem que sobrepor-se a qualquer outro, ditando a linha de conduta que 
for mais justa”.

Boletim da Ordem dos Engenheiros n.º 3 - O.E.- maio - junho de 1967

OET (ver fechado); João 
Coroado, presidente do Ins-
tituto Politécnico de Tomar; 
Andreia Galvão, diretora do 
Convento de Cristo, e Ana-
bela Freitas, presidente da 
Câmara Municipal de Tomar.

O final do Congresso con-


